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Šempeter pri Gorici, 12. 4. 2021
Občinskemu svetu občine Šempeter-Vrtojba
O B R A Z L O Ž I T E V:
POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJAHV LETU 2021

040406 Investicijsko vzdrževanje in oprema objektov v lasti občine

175.985 €

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju objektov v lasti Občine ter njihovemu
podaljšanju uporabnosti. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za naslednje namene:
- popravilo strehe in notranjega ometa na objektu režijskega obrata Ul. 9. september v
Vrtojbi
- sanacija notranjega zidu na objektu Trg Ivana Roba v Šempetru
- sanacija fasade na objektu režijskega obrata Ulica 9. september v Vrtojbi
- popravilo ograjne mreže na igrišču v Podmarku
- sanacija ometa v trgovini na Trgu Ivana Roba v Šempetru
- zamenjava pokrova jaška na cesti v Podmarku Ivana Suliča št. 6
- gradnja podpornega zidu v Podmarku
- popravilo dimniške obrobe in sanacija ometa na stanovanju Ulica Nikole Tesle 18 v
Šempetru
- sanacija balkona Ul. Nikola tesla 3 v Šempetru
- popravilo razsvetljave v kinodvorani v Šempetru
- dobava in montaža zidne ograje za objekt Ulica 9. september št. 137 v Vrtojbi
- dobava in montaža pohištva v pisarni krajevnega odbora v Vrtojbi
- dobava in montaža pleksi stekla na oglasni tabli na Trgu Ivana Roba v Šempetru
- montaža reflektorja, zamenjava svetilk v pisarnah dvorca Coronini
- dobava in montaža klima naprave v pisarni krajevnega odbora v Vrtojbi
- obnova parketa v pisarnah dvorca Coronini
- dobava konferenčnih miz dvorec Coronini
- sanacija objekta bivše trgovine Mercator v Vrtojbi
- postavitev dodatne stene pri balinišču v Vrtojbi
- ureditev priključka ceste Cesta Goriške fronte v Šempetru
- izdelava podpornega zidu na parceli št. 528/7, k.o. Šempeter
NAMEN IN CILJI: obnova objektov, izboljšanje stanje objektov. Z vzdrževanjem tekočega
in investicijskega značaja, v skladu z razpoložljivimi sredstvi, se ustrezno ohranja oz.
povečuje vrednost občinskega premoženja in zagotavlja njegova uporabnost.
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041104 Vzdrževanje gozdnih, krajevnih poti

6.800 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za vzdrževanje gozdnih in krajevnih poti:
- ureditev makadamskih gozdnih poti Lamovo, Sv. O
- urejanja makadamske poti trim steza
- mulčanje ob cesti Podmark-Mark
NAMEN IN CILJI: sanacija poti, izboljšana prometna varnost. Dolgoročni cilji podprograma
je ohranjanje oz. izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje
oz. ohranjanje gozdov. S kontinuiranim vlaganjem v gozdne ceste je omogočeno
izkoriščanje gozdov in njegovih naravnih danosti.
041205 Vodenje energetskega managementa in svetovanje

6.451 €

Sredstva na postavki so bila namenjena za naslednje namene:
- izdelava letnega poročila Energetska sanacija stavb-podružnična OŠ Vrtojba
- izdelava poročila o izvedenih aktivnosti iz LEK v letu 2020 in plan aktivnosti za leto 2021
- izvajanje upravljanja z energijo- podpora uporabnikom
- letni najem ENS
- izvedba izobraževalnih delavnic za učitelje, ki izvajajo OVE
- izvajanja e energetskega knjigovodstva v okviru aplikacije CSRE
- izvajanje upravljanja z energijo
NAMEN IN CILJI: vodenje energetskega managementa in izvajanje energetskih ukrepov
po zakonodaji. Cilj je zmanjšati porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa
uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR, da
bodo postopno osvetljene prometne javne površine z namenom zagotovljena varnejše
uporabe.
041318 Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih javnih cest

187.941 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- vzdrževanje občinskih javnih cest, prometnih površin, bankin
- odvodnjavanje,
- ureditev brežin, prometne signalizacije in opreme,
- vzdrževanje cestnih naprav,
- čiščenje javnih površin,
- opravljanje zimske službe
- vodenje in ažuriranje katastra in banke cestnih podatkov
- vzdrževanje semaforjev
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NAMEN IN CILJI: vzdrževanje javnih cest, izboljšana prometna varnost
Cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so
usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne
varnosti ter zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti.
0413181 Drugo tekoče vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov

1.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
- žaganje vej lipe na Trgu Ivana Roba v Šempetru
- popravilo semaforja v križišču v Šempetru
- košnja trave ob cesti na Kemperšču
- mulčanje na parceli ob krožišču v Bazari
NAMENI IN CILJI: vzdrževanje na občinskih zemljiščih, skrb za urejen videz okolja.
objektivnih razlogov nekateri projekti niso uresničili.
0413011 Kolesarska pot v Šempetru na Hribu

0€

Sredstva na postavki niso bila koriščena. Aktivnosti in sredstva se prenesejo v leto 2022.
V letu 2020-2021 izdelana IDZ s pridobitvijo projektnih pogojev, projekt kolesarske poti je
bil predstavljen lastnikom zemljišč, ki se nahajajo na območju predvidene trase. V letu
2021 so se nadaljevale aktivnosti izdelave PZI projektne dokumentacije kolesarske poti s
pridobitvijo soglasji/pozitivnih mnenj. Glede na problematično stanje odvodnjavanja
zalednih voda proti reki Vrtojbici, so za pozitivno mnenje SŽ-infrastruktura d.o.o.
zahtevale izdelavo hidravličnega izračuna novega prispevnega območja. V ta namen se je
v letu 2021 izdelala Hidrološko hidravlična analiza. Aktivnosti pridobitve soglasji se
nadaljujejo v letu 2022.
NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti, večja varnost v prometu.
Namen projekta je izvedba kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih
posegov, ki bi zagotovile večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšale infrastrukturo
ter omogočale lažji dostop podeželja z mesti.
0413014 Kolesarska steza ob Ulici 9. septembra (zgornja Vrtojba)

175.781 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo novega odseka enostranske
dvosmerne kolesarske steze ob ul.9 september.
NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti, večja varnost v prometu ter zmanjševanjem
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negativnih vplivov na okolje.
Namen projekta je izvedba kolesarske poti z načrtovanjem in izvajanjem infrastrukturnih
posegov, ki bi zagotovile večjo stopnjo trajnostne mobilnosti in izboljšale infrastrukturo
ter omogočale lažji dostop podeželja z mesti.
0413015 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik

24.338 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za povratek odbitega DDV-ja investicije
podpornega zidu cestišča v poslovni coni Lavžnik.
Postavka komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Lavžnik predvideva
ureditev javne infrastrukture ( ureditev ceste, meteorne kanalizacije, vodovoda, JR) v
primeru pridobitve prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.
NAMEN IN CILJI: ureditev javne infrastrukture, razvoj gospodarstva.
Namen projekta je izgradnja javne infrastrukture za vzpostavitev pogojev za gospodarski
razvoj, z ustreznim planiranjem izrabe prostora, gradnjo potrebne infrastrukture z
zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za razvoj gospodarstva.
0413016 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi 0 €
Sredstva na postavki niso bila koriščena. Postavka komunalna opremljenost stavbnih
zemljišč v poslovni coni Vrtojba predvideva ureditev javne infrastrukture ( ureditev ceste,
meteorne kanalizacije, JR in vodovoda) v primeru pridobitve prihodkov iz naslova
komunalnega prispevka.
NAMEN IN CILJI: ureditev javne infrastrukture, razvoj gospodarstva.
Namen projekta je izgradnja javne infrastrukture za vzpostavitev pogojev za gospodarski
razvoj, z ustreznim planiranjem izrabe prostora, gradnjo potrebne infrastrukture z
zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za razvoj gospodarstva.
0413017 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje

6.146 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- zakoličba obstoječega internega vodovodnega omrežja na območju bivše tovarne Cimos
- izdelava varnostnega načrta za zamenjavo javnega hidrantnega omrežja
- izdelava PZI načrtov za zamenjavo javnega hidrantnega omrežja
Postavka komunalna opremljenost stavbnih zemljišč v poslovni coni Polje predvideva
ureditev javne infrastrukture ( ureditev ceste, meteorne kanalizacije in vodovoda) v
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primeru pridobitve prihodkov iz naslova komunalnega prispevka.
NAMEN IN CILJI: ureditev javne infrastrukture, razvoj gospodarstva.
Namen projekta je izgradnja javne infrastrukture za vzpostavitev pogojev za gospodarski
razvoj, z ustreznim planiranjem izrabe prostora, gradnjo potrebne infrastrukture z
zagotavljanjem prostorskih in drugih pogojev za razvoj gospodarstva.
0413018 Urejanje Krožne in obmejne ceste

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
- investicijsko vzdrževanje ceste št. 914751 je prestavljeno v leto 2022.
NMEN IN CILJI: asfaltiranje makadamske ceste, izboljšana varnost prometa
041307 Investicijsko vzdrževanje traktorskih in kolesarskih poti

5.110 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za naslednje namene:
- pravilo makadamske ceste Velike doline
- košnja ob kolesarski stezi v Bazari
- popravilo makadamske ceste na vrtojbenskem polju na parceli 3586/8, k.o. Vrtojba
- sanacija jarka na Pristavi v Šempetru
- mulčanje na prostoru bivše karavle v Vrtojbi
041317 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest, javnih poti ter trgov

13.429 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- popravilo jaška v Ulici padlih borcev 11
- popravilo kanalizacijskega odtoka pri hiši Podlaze št. 36
- izdelava cestnega požiralnika pred dvorcem Coronini
- popravilo tlakovcev in robnika na Trgu Ivana Roba v Šempetru
- popravilo meteorne kanalizacije na Opekarniški ulici
- zamenjava pokrova jaška na cesti v Zapučkah
- gradbeni nadzor pri obnovi cestnega priključka na Ulici padlih borcev v Šempetru.
- zamenjava zastav na mejnem prehodu, žaganje drevesa, prevoz klopi
- vzdrževanje semaforjev
- čiščenje odvodnega jarka v Bazari
- mulčanje ob ograji HC Polje
- ureditev platoja pod hitro cesto v Bazari
- delno ureditev makadame na cesti Mark-Stara gora
- ureditev dostopa na parc. št. 3257/1, k.o. Vrtojba
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NAMEN IN CILJI: urejenost površin, lepši videz kraja
041321 Projektna dokumentacija za prometno infrastrukturo
(ceste, kolesarske, peš poti)

5.569 €

Postavka je porabljena za:
- izdelava strokovnega mnenja za dostop do objekta na Goriški ulici 7
- geodetski načrt za kolesarsko pot ob želežniški progi
- izdelava geodet posnetka krožišče-poslovna cona v Vrtojbi
- geodetski načrt križišča na Poljski poti v Vrtojbi
- geodetska storitev v K.O. Vrtojba-obmejna cesta
- geodetski načrt za ureditev odvodnje zalednih voda vrtojbenski griči
NAMEN IN CILJI: potrebna dokumentacija za razpise, urejanje cestnega prometa
041348 Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba (ob HC VrtojbaRazdrto)
192.171 €
Sredstva na postavki so bila porabljena za izgradnjo novega odseka kolesarske poti ob
HC, od ul. 9. sept do predvidenega krožišča Lesnina. Navezava novo zgrajene kolesarske
poti na obstoječo kolesarsko pot, ki poteka ob obvoznici Šempeter-Miren je predvidena v
drugi polovici leta 2022 ob izgradnji krožišča.
NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti, večja varnost v prometu ter zmanjševanjem
negativnih vplivov na okolje.
041367 Ureditev opekarniške ulice

0€

Sredstva na postavki niso bila koriščena. V letu 2021 so še potekale aktivnosti pridobitve
pozitivnih mnenj/soglasji in potrebnih zemljišč za gradnjo 1. Etape, od uvoza na HC Vrtojba
- Razdrto do križišča za RC Vrtojba. V februarju 2022 je bil objavljen javni razpis za izbor
izvajalca gradnje, odločitev o oddaji javnega naročila je bila objavljena v marcu 2022.
Predviden začetek gradnje je v aprilu 2022, zaključek druga polovica leta 2022.
NAMEN IN CILJI: obnova obstoječe dotrajane makadamske ceste, zagotovit večjo varnost
v prometu in izboljšat življenjski standard.
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0413019 Ureditev krožišča pri Hoferju

29.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
- preknjiženje iz post 041435 na 0413019.
Navedeni stroški se nanašajo na zadržana sredstva začasnih situacij - 10% vsake situacije.
0413020 Ureditev križišča pri semaforju

0€

Sredstva na postavki niso bila koriščena. Postavka je namenjena ureditvi novega
semaforja v Šempetru pri Gorici.
NAMEN IN CILJ: Povečanje pretočnoti prometa skozi semaforizirano križišče, zmanjšanje
čakalne vrste na križišču. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev
in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
0413021 Tekoče vzdrževanje informacijskega sistema za mestni promet

2.222 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za vzpostavitev sistema za prikaz informacij na
informacijskih tablah v Vrtojbi in Šempetru.
041322 Obnova JR Vrtojba

15.270 €

Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za:
- obnova JR Ulica Pod Laze, Ul. 9. sept. pri hiši št. 47, cesta na čuklje, pri št. 72
- strokovni nadzor pri zamenjavi svetilk v Občini
- zamenjava svetilk v Občini
NAMEN IN CILJI: vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave. Dolgoročni cilji je zmanjšati
porabo električne energije za javno razsvetljavo kot določa uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja ter razširiti mrežo JR.
041323 Obnova JR Šempeter

15.236 €

Izvedena dela so:
- postavitev kandelabra pri ekološkem otoku v Cvetlični ulici
- zamenjava kandelabra na Trgu Ivana Roba
- popravilo drogov pri ZD Šempeter
- zamenjava kandelabrov v Cvetlični ulici
NAMEN IN CILJI: redno vzdrževanje JR, boljša osvetljenost kraja
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041515 Ekološki otoki

19.345 €

Postavka je namenjena ureditvi zbirnih mest za odpadke (gradnji novih in obnovi starih),
kar pripomore k lepši urejenosti okolja.
-

sanacija ekološkega otoka v cvetlični ulici
popravilo ograje v podmarku
postavitev ograje na ekološkem otoku v Bazari
popravilo ekološkega otoka Pod Laze
ograja pri ekološkem otoku Ulica padlih borcev v Šempetru
izdelava talne plošče za ekološki otok v Bazari
izdelava talne plošče za otok pri glasbeni šoli v Šempetru

NAMEN IN CILJI: ureditev zbirnih mest za zbiranje odpadkov, urejenost kraja.
041533 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - kanalizacija

133.368 €

Izvršena dela:
- popravilo kanalizacije Ulica prekomorskih brigad v Šempetru
- popravilo kanalizacijskega priključka na Opekarniški ulici
- izvedba kanalizacijskih in vodovodnih priključkov v Občini
- rekonstrukcija razbremenilnega jaška v Vrtojbi
- izdelava PZI kanalizacija in vodovod Ul. 9. sept. v Vrtojbi
- PZI kanalizacija Bazara
- izdelava varnostnega načrta za zadrževalni bazen
- PZI razbremenilni bazen v Vrtojbi
- ureditev kanalizacije na cesti 914751 v Šempetru
NAMEN IN CILJI: obnova kanalizacijskega omrežja, delovanje kanalizacije skladno s
predpisi
Dolgoročni cilj je preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
izboljšanje standarda na področju kolektivne komunalne rabe, dvig nivoja uslug
individualne komunalne rabe, zagotavljanje kvalitetnega komunalnega opremljanja
zemljišč, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in izpolnjevanje standardov varovanja
okolja.
041544 Odvodnjavanje in kolesarska steza do Križcijana

122,00 €

Sredstva na postavki so bila koriščena za vnos novega katastra parcel v situacijo
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kolesarske poti z namenom določitve posegov gradnje na posamezno parcelo. V letu 2021
so potekali postopki urejanja lastništva iz naslova denacionalizacije. Po končanem
postopu se nadaljujejo aktivnosti odkupa zemljišč za nameravano gradnjo kolesarske
steze. V prvi polovici leta 2022 se je naročilo projektno dokumentacijo PZI na pridobljene
projektne pogoje od IDZ.
NAMEN IN CILJI: Ureditev kolesarske poti, večja varnost v prometu ter zmanjševanjem
negativnih vplivov na okolje.
041552 Gradnja meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje
(2. faza protipolavnih ukrepov)

9.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
- izdelava PZI meteorne kanalizacija Cesta na Čuklje
- svetovanje pri JN Izvedba kanalizacije Cesta na Čuklje
NAMEN IN NCILJI: izvedba kanalizacije in širitev odvodnega jarka, preprečevanje poplav
na območju Čuklje
0416105 Prostorski načrti

18.613 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- Geodetski načrt za potrebe izdelave dopolnjenega osnutka OPPN Lavžnik je bil
ažuriran. Ažuriranje je bilo potrebno zaradi gradenj (komunalna infrastruktura,
stavbe), ki so bile izvedenega v času od pričetka izdelave OPPN do datuma ažuriranja
načrta. Sprejem OPPN je vsebinsko vezan na sprejem sprememb in dopolnitev OPN,
OPPN mora bili sprejet po sprejemu sprememb in dopolnitev OPN, zato postopek
traja precej časa.
- OPN. Po opravljeni javni razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št.
3 OPN je bil izdelan predlog dokumenta. V predlogu je bil opravljen tudi prenos
podatkov namenske rabe na izboljšani zemljiškokatastrski načrt, kar ni predmet
pogodbe o spremembah in dopolnitvah OPN. Prenos je smiseln, ker je RS v letu 2021
zaključila z izdelavo izboljšanega zemljiško katastrskega načrta, ki bo v bodoče
podlaga za izdelovanje OPN oziroma sprememb in dopolnitev OPN. Meje območij
posameznih namenskih rab bodo zato tam, kjer potekajo po parcelnih mejah, skladne
z izboljšanim katastrskim načrtom, ne bo razhajanj med območji namenske rabe in
mejami parcel.
Namen, cilj: izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), priprava ustreznih pogojev za izdajo gradbenih
dovoljenj

Gradivo za 32. redno sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 21. 4. 2022

Stran 10 od 16

0416154 Prostorske zasnove, elaborati, strokovne podlage, študije in projektne
dokumentacije
37.093 €
Postavka je porabljena za:
- izdelava dodatne PID dokumentacije za RC Vrtojba
- izdelava prometnega modela za naselje Šempeter in idejna rešitev celostne ureditve
Žnidarčičeve ulice od Podmarka do krožišča »Hofer«. Prometni model bo služil za
simulacijo različnih prometnih rešitev, omogoča primerjavo med posledicami različnih
rešitev. Celostna rešitev ureditve Žnidarčičeve ulice bo podlaga za posamezne
načrtovane ureditve na obdelanem odseku (umiritve prometa, optimizacija križišč,
zasnova povezovalne ceste do osnovne šole, ureditev kolesarskih povezav).
- izdelava idejne rešitve za ureditev območja za zadružnim domom v Vrtojbi
- izdelava odloka o kategorizaciji OC in JC
- izdelava evidence dejanske rabe cest
- izdelava investicijske dokumentacije DIIP( ureditev Opekarniške ulice, kolesarska pot v
Šempetru na Hribu, povezovalna pot z mostom pri vrtcu v Vrtojbi)
- geodetski posnetek za prikaz parcelne meje za izvedbo igral v Bazari
- izdelava geodetski načrta območja kulturne dvorane in zdravstvenega doma
- izdelava osnutka kataloga urbane opreme za območje občine. Namen elaborata je
poenotiti kriterije za izbiro urbane opreme po zaključenih območjih občine in s tem
izboljšati videz naselij in tudi odprtega prostora ter pridobiti podlago za naročanje urbane
opreme. Delo na katalogu še ni zaključeno.
NAMEN IN CILJI: izdelava strokovnih podlag za posege v prostor.
041670 Tekoče vzdrževanje hidrantnega omrežja

2.787 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
- zamenjav iztrošenih hidrantov
041688 Investicijsko vzdrževanje (omrežnina) - vodovod

69.415 €

V letu 2021 so bila sredstva porabljena za:
- izdelava pzi vodovod Opekarniška ulica
- kanalizacijski in vodovodni priključki v Občini
- zamenjava hidrantnega omrežja na Cimosu
- strokovni nadzor pri gradnji vodovodnega omrežja na območju bivše tovarne Cimos
NAMEN IN CILJI: obnova vodovoda, skrb za zdravje ljudi
Cilj je zagotoviti neoporečno pitno vodo na območju celotne občine.
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041603 Pokopališče Vrtojba

11.589 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
- sanacija ometa na pokopališču v Vrtojbi
NAMEN IN CILJI: tlakovanje peščene steze, ureditev pokopališča.
Namen urejanja pokopališč je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.

041634 Pokopališče Šempeter

4.136 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
- sanacija zidu na pokopališču v Šempetru
- izdelava električnega priključka na novi del pokopališča
- izdelava PZI za odstranitev karavle
NAMEN IN CILJI: ureditev zidu, lepši videz pokopališča
Namen urejanja pokopališč je izboljšanje standarda pri izvajanju pogrebnih svečanosti.
0416103 Športni park Šempeter

19.773 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- izdelava razsvetljave na igrišču za košarko in štartni rampi koloparka
- popravilo poškodovane ograje nogometnega igrišča
- dobava košev in opreme za košarkaško igrišče
- video nadzor štartna rampa kolopark
- geodetski posnetek lesene ograje kolesarskega poligona za izris proge koloparka
NAMEN IN CILJI: Ureditev urbanega okolja za rekreacijo in šport
0416144 Projekt Soča Isonzo: Rekreacijski center Vrtojba s povezavami

413 €

Sredstva na postavki so se porabila za nadgradnjo sistema PZA.
NAMEN IN CILJI: Ureditev javne infrastrukture na območju površin namenjenih za šport,
rekreacijo in turizem, razvoj turizma in gospodarstva
0416156 Športni park Šempeter - tekoči stroški

4.952 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov električne energije, vode in
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komunalnih storitev na športnem parku v Šempetru.
0416291 Gradnja in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov, otroških igrišč,
ipd.)
20.668 €
Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- urbano opremo piknik prostora v Vrtojbi
- nadgradnja vadbenih elementov na platoju trim steze v Vrtojbi
- dobavo cvetličnega korita in posaditev na avtobusnem postajališču v Vrtojbi
- čiščenje območja za igrala ob kolesarski poti v Bazaro
- zamenjavo igral v Lazah
- zasaditev rožmarina v parku pred Coroninijevem dvorcu
- vodovodni priključek za namakanje zelenih površin na kolesarski ob ul. 9 sept.
- zasaditev borele
NAMEN IN CILJI: redno vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenic, parkov, otroških
igrišč, ipd.), varna uporaba igral in urejenost okolice.
040431 Kolesarnica pri pošti - Urbana oprema

29.387 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za ureditev pokrite kolesarnice in parkirišča za
polnjenje el. avtomobilov.
NAMEN IN CILJI: Urejajo so nove površine za izposojo in shranjevanje koles. Namen je
zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje z zagotavljanjem večje stopnje trajnostne
mobilnosti.
0416165 Investicijsko vzdrževanje kamionskega parkirišča

0€

Sredstva na postavki niso bila koriščena. Sanacija poškodovanih asfaltnih površin se
prestavi v leto 2022.
NAMEN IN CILJ: Vzdrževanje kamionskega parkirišča.
0416166 Ureditev parkirnega prostora ob kamionskem parkirišču na MMP Vrtojba 32.834 €
Sredstva na postavki so bila porabljena za
- izdelavo PZI dokumentacije ureditve avtomobilskega parkirišča ob parkingu D
- izvedba gradbenih del preureditve uvoza v parkirišče s postavitvijo sistema parkiranja
NAMEN IN CILJI: Ureditev parkirišča za zagotovitev plačevanja storitev parkiranja na
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parkirišču za osebne avtomobile po Odloku o izvajanju izbirne gospodarske javne službe
upravljanje in urejanje plačljivih javnih parkirišč v Občini Šempeter - Vrtojba
041631 Novogradnja in rekonstrukcija stanovanjskih zgradb in prostorov

0€

Sredstva na postavki niso bila koriščena.
NAMEN IN CILJI: obnova stanovanj, podaljšana doba uporabe
041842 Vzdr. grobišč, spomenikov in kulturnih objektov

0€

Sredstva na postavki niso bila koriščena.
NAMEN IN CILJI: ohranjanje kulturnih spomenikov
041888 Prenova in adaptacija kinodvorane Šempeter

7.168 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- izdelavo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije IDR, IZP, DGD, PZI.
- podpisana pogodba za izdelavo projektne dokumentacije
NAMEN IN CILJ: Izvesti celovito prenovo obstoječega dotrajanega objekta kulturne
dvorane v Šempetru pri Gorici. S prenovo stavbe se pridobiti prepoznaven objekt s
sodobno večnamensko dvorano v katerem bodo zagotovljeni primerni pogoji za izvedbo
širokega spektra prireditev lokalnega pomena.
041890 Športni center

172.702 €

Sredstva na postavki so bila porabljena za:
- izvedba samostojnega priključka za plin
- izvedba samostojnega priključka za vodovod
- vzpostavitev CNS sistema upravljanja objekta
- izvedba samostojnega elektro priključka
- ureditev nove plinske kotlovnice za ogrevanje sanitarne vode in garderob
- nakup premične športne opreme in premičnega odra
- ureditev parkirnega območja pred objektom
- izgradnja dostopne ceste - priključka
- sanacija dela strehe
- izdelava načrtov strojnih inštalacij
- dobavo in vgradnjo video nadzora
- izpiranje, čiščenje in črpanje FK kanalizacije
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NAMEN IN CILJ: Osnovni namen je ohranitev uporabnosti in zagotovitev ustreznih
prostorskih pogojev za obratovanje objekta ter tako izvajanje različnih športnih
programov, ki so v javnem interesu. S tem želi občina uresničiti javni interes po zadostni in
kvalitetni športno rekreacijski infrastrukturi za izvajanje različnih športnih dejavnosti.
041961 Investicijsko vzdrževanje ter oprema v vrtcih

3.883 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke:
- dobava klimatske naprave vrtec Mavrica
- dobava otroških stolov vrtec Žarek
- stroj za dezinfekcijo prostorov Mavrica
- PVC ležalniki vrtec Mavrica
NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, boljši bivalni pogoji
041918 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter oprema - šola

118.855 €

Sredstva so bila porabljena za:
- sanacija dela strehe nad telovadnico OŠ Šempeter
- popravilo strehe vrtec Mavrica in nad kabinetom OŠ Ivan Rob
- dobava miz in stolov za šolo IRdobava bele šolske table za razrede
- obnova športnega poda v veliki telovadnici OŠ IR
NAMEN IN CILJI: vzdrževalna dela, boljši bivalni pogoji.
041919 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kozara

3.443 €

Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del v
OŠ Kozara - (zamenjava dotrajanega pohištva in računalnika). Sredstva so se porabila
99,80 % v skladu s pogodbo in cilji so bili doseženi.
041981 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Glasbena šola

0€

Sredstva niso bila porabljena v letu 2021, ker se je investicija zaključila šele v letu 2022.
NAMENI IN CILJI: izboljšani bivalni pogoji
Pripravila:
Bogdan Nemec in Boštjan Mavrič
Sodelavca za investicije

mag. Milan Turk
župan
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___ seji dne _________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba sprejme informacijo o letnem poročilu o
izvedenih investicijah v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2021.

2.
Ta sklep prične veljati takoj.

Številka: 3510-6/2022Šempeter pri Gorici, _________

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk
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